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Властивості
- приховує дрібні дефекти поверхні;
- дозволяє стінам "дихати";
- високий ступінь білизни;
- стійка до сухого стирання. 

Опис продукції
Інтер'єрна акрилова матова фарба для стін та стелі.

Сфера застосування
Використовується для фарбування стін і стелі. Утворює матове покриття, яке 
допускає легке вологе очищення і повторне перефарбовування. Призначена для 
фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, 
шпалер.

Підготовка основи
Підготовка основи здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б 
А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. 
Пил, залишки вапняної побілки, покриття на клейовій і масляній основі, інші 
забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні та олійні покриття зашкурити і 
знепилити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Пористі поверхні та поверхні, що 
порошать обробити ґрунтівкою глибокого проникнення Shtock G1. Свіжа 
цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Вологість 
цементних поверхонь не повинна перевищувати 4%, гіпсових поверхонь - 1%. 
Гігроскопічні поверхні обробити ґрунтівкою посиленою Shtock G2.

Виконання робіт
Перед використанням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або 
розпилювачем (включаючи безповітряний метод). Фарбування поверхонь в одній 
площині повинно проводитися без перерв в роботі. При нанесенні методом 
безповітряного розпилення використовувати сопло 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 
бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до 
робочої в'язкості і використовувати сопло 2-4 мм. Витрата на один шар -90-110 
мл/м2  . В залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається 
пробним фарбуванням на об'єкті.



Технічний опис

Технічні характеристики 
Склад:

Колір:
Гранично допустима концентрація 
летких речовин:
Ступінь глянцю:
Клас стирання:
Густина:
Витрата:
Фасування:
Колерування:

акрилова дисперсія, діоксид титану, 
функціональні добавки, мінеральні 
наповнювачі, вода
база А - білий

< 30 г/л.
матова згідно DIN EN 13300
3 згідно DIN EN 13300
1,53 ± 0,03 кг/л
90 - 110 мл/м2

3,5 кг.; 7 кг.; 14 кг.
можливе машинним методом за 
системою Shtock Colour System

Час висихання до нанесення наступного шару - 2-4 години при температурі 
основи +20 °С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах термін 
висихання може змінитися. Повну міцність і здатність сприймати механічні 
навантаження покриття набуває через 28 днів. Не фарбувати при температурі 
поверхні чи повітря нижче +5 °С і відносній вологості повітря більше 80%.

Умови зберігання
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях за температури від +5 оС 
до  +30 оС. Уникати попадання прямих сонячних променів на тару. Не допуска-ти 
заморожування!

Термін придатності
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. 

Фарба для внутрішніх робіт Innenfarbe


	Пустая страница



